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2. Pencarian melalui Kolom Searching 

Pencarian melalui kolom searching adalah cara menelusur informasi 

melalui kotak “Searching” yang berada di sisi kanan halaman. 

Masukkan kata kunci yang diinginkan, maka akan muncul informasi 

sesuai yang telah diketikkan.  

 

Gambar 3.2 Tampilan pencarian melalui kolom “Search” 
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BAB IV  

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan  

Peningkatan kecanggihan teknologi dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya penyebaran informasi yang sangat cepat, meluap dan meluas. Hal 

tersebut berdampak pada informasi yang kurang tersaring dalam kelompok atau 

kategorinya masing-masing, baik mengenai kontennya, kegunaannya hingga 

sasaran informasi itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhakan alat bantu pencarian 

informasi yang telah sesuai subyeknya dan lebih spefisik, yaitu salah satunya 

“Subject Guide of Radiology” dalam bentuk website yang dibuat menggunakan 

wordpress. Pembuatan produk tersebut untuk memudahkan pengguna dalam 

mencari informasi mengenai radiologi sesuai subyeknya dengan memberikan 

tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. 

Berdasarkan langkah-langkah dalam pembuatan produk yang telah 

dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa,  

 Produk “Subject Guide of Radiology” memiliki tampilan yang 

sederhana tetapi memiliki konten yang kompleks sehingga dapat 

mudah dipahami oleh pengguna dalam melakukan penelusuran 

koleksi tentang radiologi di perpustakaan Universitas Airlangga, serta 

informasi dan isu-isu tentang radiologi dari luar perpustakaan 

Universitas Airlangga.  
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 Produk “Subject Guide of Radiology” ini memberikan informasi dan 

deskripsi koleksi tentang radiologi secara spesifik, seperti judul, 

pengarang, informasi penerbitan, lokasi, link website terkait dan isi 

koleksi. Selain itu pada produk ini informasi yang tersedia telah 

dikategorikan sesuai dengan sub subyek yang ada untuk 

mempermudah pencarian menggunakan kata kunci yang diinginkan. 

IV.2 Saran   

Dalam pembuatan produk “Subject Guide of Radiology” ini tidaklah selalu 

berjalan dengan mudah dan lancar, selain itu produk ini memiliki 

kekurangan yang harus diperbaiki untuk dapat membantu para pengguna 

dalam mencari literatur maupuninformasi mengenai radiologi di 

perpustakaan Universitas Airlangga maupun informasi dari luar yang 

memiliki hubungan erat terkait subyak radiologi. Saran yang dapat 

diberikan oleh penulis mengenai produk ini, yakni :  

 Pengguna produk “Subject Guide of Radiology” ini dapat mencari atau 

menelusur literatur yang dibutuhkan berdasarkan subyek yang tersedia 

untuk memudahkan dalam penemuan literatur.  

 Pencarian informasi lebih lengkap pada koleksi database jurnal online 

dan koleksi grey literature dapat dilakukan di perpustakaan 

Universitas Airlangga.  
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